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КРАТКА ОБОСНОВКА 

Интегрираната морска политика (ИМП) насърчава взаимодействието между всички 

политики на ЕС по отношение на океаните, моретата, крайбрежните региони и 

морските сектори. 

 

Пилотните проекти и подготвителните дейности в областта на морската политика 

приключиха през 2010 г. (не бяха предвидени бюджетни кредити за 2011 г.). 

Необходима е многогодишна финансова рамка за ИМП за периода 2011–2013 г. чрез 

въвеждането на два нови бюджетни реда (11 09 05 и 11 01 04 04 07). Създаването на 

такава програма ще даде възможност на Комисията, заедно с държавите-членки и 

заинтересованите страни, да продължат вече започнатата изследователска работа и да 

доразвият и конкретизират възможностите за прилагане на ИМП. Понастоящем не е 

гарантирано дългосрочно финансиране за по-нататъшното развитие и прилагане на тази 

политика. 

 

Целта на настоящото предложение е да предостави на ИМП стабилна финансова рамка 

за периода 2011–2013 г. чрез създаване на финансов пакет от 50 милиона евро. В 

резолюцията си от 21 октомври 2010 г. относно интегрираната морска политика – 

оценка на напредъка и нови предизвикателства (2010/2040(INI)), Европейският 

парламент подкрепи „заявеното от Комисията намерение да финансира ИПМ с 50 

милиона евро през следващите две години с цел надграждане на основата на предишни 

проекти в областта на политиката, управлението, устойчивостта и наблюдението“. 

Предложената от Комисията сума е разумна и следва да бъде разглеждана като 

необходимият минимум. 

 

Към правните основания, върху които се основава предложението, следва да бъдат 

прибавени членове 165 и 166 относно образованието, професионалното обучение и 

младежта, за да се осигури възможност за разработване на програми за сътрудничество 

в тези области. 

 

Настоящото становище цели да поясни, допълни и укрепи целите на програмата. По-

специално то предлага сред общите цели на програмата да бъдат включени 

насърчаването на устойчивото развитие, опазването и устойчивото използване на 

морските и крайбрежните ресурси и разработването на индивидуални стратегии за 

морските басейн, както и целите да бъдат подкрепени от по-специфични правила за 

разходите и Европейският парламент да бъде включен по подходящ начин в 

изпълнението. Колкото по-малко конкретни са целите и критериите за разходите, 

толкова по-необходимо е участието на Парламента в изпълнението. 

ИЗМЕНЕНИЯ 

Комисията по бюджети приканва водещата комисия по транспорт и туризъм да включи 

в доклада си следните изменения: 

 

http://www.europarl.europa.eu/oeil/FindByProcnum.do?lang=fr&procnum=INI/2010/2040
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Изменение  1 

Предложение за регламент 

Съображение 10 a (ново)  

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 (10a) Освен това при 

преразглеждането на програмата 

следва да се изготви предложение за 

нейното удължаване след 2013 г., 

заедно с предложение за подходящ 

финансов пакет.  

 

Изменение  2 

Предложение за регламент 

Член 2 – буква д a (нова)  

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 да) подобряване на съгласуваното 

планиране на конкурентните морски 

дейности, стратегическото 

управление на морските зони, общото 

равнище на безопасност, качеството 

на дейностите по надзора и 

прилагането на законодателството. 

 

Изменение  3 

Предложение за регламент 

Член 7 – параграф 3 – буква д 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

д) ако е от значение, 

обстоятелствата, които оправдават 

отпускането на субсидии без покана 

за подаване на предложения въз 

основа на едно от изключенията, 

определени в член 168 от Регламент 

(ЕО, Евратом) № 2342/2002. 

 

заличава се 
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Изменение  4 

Предложение за регламент 

Член 8 – заглавие 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

Бюджетни ресурси Бюджетни ресурси и максимални 

граници на разходите за различните 

цели 

 

Изменение  5 

Предложение за регламент 

Член 8 – параграф -1 (нов)  

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 -1. а) интегрирано морско управление: 

2 500 000 EUR; 

 б) дейности, свързани с морските 

басейни: 4 600 000 EUR; 

 в) инструменти за разработване на 

интегрираната политика: 

33 000 000 EUR; 

 г) насърчаване на международното 

измерение на ИМП: 600 000 EUR; 

 д) определяне на границите на 

устойчивост на морските дейности 

чрез прилагане на Рамковата 

директива за морска стратегия: 

5 100 000 EUR; 

 е) устойчив икономически растеж, 

заетост и иновации: 1 500 000 EUR; 

 ж) повишаване на информираността 

за морска Европа: 2 300 000 EUR. 

 Тези суми са примерни и могат да 

бъдат преразпределени между целите 

в зависимост от нуждите. 

 

Изменение  6 
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Предложение за регламент 

Член 8 – параграф 2 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

2. Бюджетните ресурси, отпуснати за 

програмата, се вписват в годишните 

бюджетни кредити на общия бюджет на 

Европейския съюз. Годишните 

бюджетни кредити за програмата се 

одобряват от бюджетния орган в 

границите на финансовата рамка. 

2. Бюджетните ресурси, отпуснати за 

програмата, се вписват в годишните 

бюджетни кредити на общия бюджет на 

Европейския съюз. Годишните 

бюджетни кредити за програмата, 

както и подходящата номенклатура 
се одобряват от бюджетния орган в 

границите на финансовата рамка, без да 

се излага на риск изпълнението на 

текущите програми и дейности, като 

по този начин се избягва 

преразпределяне на средства в 

рамките на съответната функция от 

настоящата финансова рамка. 

 

Изменение  7 

Предложение за регламент 

Член 8 – параграф 2 а (нов) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 2а. Критериите за съфинансиране се 

определят ясно. 

 

Изменение  8 

Предложение за регламент 

Член 8 – параграф 2 б (нов)  

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 2б. Бюджетните средства, 

предвидени за програмата, се вземат 

от наличния резерв по функция 2 от 

многогодишната финансова рамка за 

периода 2007–2013 г., без да се засяга 

решението на бюджетния орган. 

 

Изменение  9 



 

AD\860377BG.doc 7/8 PE456.907v02-00 

 BG 

Предложение за регламент 

Член 12 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

Комисията внася в Европейския 

парламент и в Съвета доклад за 

последваща оценка най-късно до 31 

декември 2014 г. 

1. Комисията представя пред 

Европейския парламент и Съвета 

междинен доклад за прилагането на 

интегрираната морска политика до 

30 юни 2012 г. Същевременно 

Комисията представя предложение 

за удължаване на програмата, заедно 

с подходящ финансов пакет за 

периода след 2013 г. 

 

Изменение  10 

Предложение за регламент 

Член 12 – параграф 1 а (нов) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 1а. Междинният доклад за 

прилагането на интегрираната 

морска политика включва точна 

оценка на въздействието на 

програмата върху другите политики 

на Съюза. 

 

Изменение  11 

Предложение за регламент 

Член 13 – параграф 1 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

1. Комисията се подпомага от 

Консултативен комитет за установяване 

на годишните работни програми, 

предвидени в член 7, параграф 2. 

1. Комисията се подпомага от 

Консултативен комитет, с участието 

на Европейския парламент, за 

установяване на годишните работни 

програми, предвидени в член 7, 

параграф 2. 
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